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Turno de 6 horas já!
Votação nesta sexta-feira, dia 9

O Sindicato convo-
ca os trabalhadores do
turno de revezamento
da Saint Gobain para
assembléia de votação
da proposta para reno-
vação do acordo cole-
tivo do turno.

A votação será re-A votação será re-A votação será re-A votação será re-A votação será re-
alizada na sexta-fei-alizada na sexta-fei-alizada na sexta-fei-alizada na sexta-fei-alizada na sexta-fei-
ra, dia 9, de 6h àsra, dia 9, de 6h àsra, dia 9, de 6h àsra, dia 9, de 6h àsra, dia 9, de 6h às
16h, na portaria da16h, na portaria da16h, na portaria da16h, na portaria da16h, na portaria da
empresa.empresa.empresa.empresa.empresa.

A Saint Gobain fez
uma proposta de R$
1.400,00 de abono
pela manutenção do
turno de 8 horas, a ser
pago no dia 15 de
maio, caso a proposta
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TRABALHADORES DA SAINT GOBAIN

seja aprovada.
A redução da jornada

de trabalho é uma luta do
sindicato. Estudos compro-
vam que a conseqüência
natural da redução na jor-
nada de trabalho é o au-
mento da produtividade,
geração de novos empre-
gos e melhoria da quali-
dade de vida.

Os trabalhadores
não podem perder a
oportunidade de votar
pela redução da jor-
nada de trabalho para
6 horas, sem redução
de salário, e dizer um
grande não a propos-
ta da empresa.

Edital de Convocação
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Mate-
rial Elétrico, de Material Eletrônico e de Informáti-
ca de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Ita-
tiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,  no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA
todos os empregados da SAINT-GOBAIN CANA-
LIZAÇÃO, que prestam serviços no turno ininter-
rupto de revezamento, para participarem da AS-
SEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA que realizar-
se-á no próximo dia 9 de maio de 2008, na Por-
taria da Empresa, localizado na Via Sergio Bra-
ga,  Barra Mansa, com início da votação, por
escrutínio secreto, no horário de  06:00 horas e
término às 16:00 horas, para discutirem e delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Proposta apresentada pela empresa para
a renovação do acordo coletivo de trabalhão
do turno ininterrupto de revezamento, pelo pe-
ríodo de 1 (hum) ano;

b) Outorgar poderes à Diretoria do Sindica-
to para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho.

Barra Mansa, 05 de maio de 2008.

Renato Soares
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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Reunião com o presidente do sindicato Renato Soares e o delegado Dr. Paulo Passos
contou com a presença do pai da jovem, Sr. Antônio Miranda

Sindicato se reúne com Coordenador
Regional de Polícia do Interior para
acompanhar inquérito que apura a

morte de trabalhadora na SBM

Após três meses da
morte e da trabalhadora
Maria Aparecida Rosali-
na Miranda ocorrida no
interior da SBM Votoran-
tim os autores ou autor
continua impune.

Segundo o Delegado a
dificuldade da policia para
finalizar o inquérito e falta
de informações que levem
a denunciar o responsável.

O delegado Dr. Paulo
Passos e o presidente do

Sindicato Renato Soares
fazem o apelo a todos
os trabalhadores para
que denunciem. "Se al-
guém presenciou ou
sabe de alguma infor-
mação que pode aju-
dar, pedimos que de-
nunciem, para que esse
criminoso não cometa a
mesma atrocidade com
outro trabalhador".

Um crime como este
não deve cair no esqueci-

mento e deve servir de
exemplo a todas as empre-
sas para que invistam em
segurança para proteger
seus trabalhadores.

Os trabalhadores po-
dem ligar para o disque
denúncia da polícia ou
para o sindicato nos tele-
fones: 21022833 ou21022833 ou21022833 ou21022833 ou21022833 ou
21022803.21022803.21022803.21022803.21022803.

Disque denúncia: (21)Disque denúncia: (21)Disque denúncia: (21)Disque denúncia: (21)Disque denúncia: (21)
22531177 ou  (24)22531177 ou  (24)22531177 ou  (24)22531177 ou  (24)22531177 ou  (24)
33999005 - 3399900433999005 - 3399900433999005 - 3399900433999005 - 3399900433999005 - 33999004

Médico do
Trabalho no

Sindicato
em BM

Todas as dúvidas
ou problemas que
os trabalhadores de
Ba r ra  Mansa  t e -
nham em relação
às doenças ocupa-
cionais, emissão de
CAT, aposentadori-
as e qualquer as-
sunto relacionado
à medicina do tra-
balho, poderão ser
resolvidas sem que
o trabalhador te-
nha que ir à Volta
Redonda. A partir
do dia 13 de maio
os trabalhadores de
Barra Mansa pode-
rão contar com o
atendimento do mé-
dico do trabalho.

O a tend imento
será realizado todas
as terças, de 14h
às 17h, na sede do
s indicato,  na rua
Ary Fontenelle, n°
362, Estamparia.

O telefone da sede
em Barra Mansa é:
(24) 3323 1584 e o
horário de funciona-
mento é de 8h às 12h
e de 13h às 17h15.

Manisfestação no INSS
Dia 28 de maio a partir de 10h

O sindicato convo-
ca os trabalhadores
para a manifestação
em repúdio as irregu-
laridades na agência
do INSS em Volta Re-

donda, contra os inde-
ferimentos de aposenta-
dorias dos trabalhado-
res e a demora na con-
cessão dos benefícios.
O ato será realizado em

frente ao INSS. A parti-
cipação dos trabalha-
dores de Barra Mansa
é importante para for-
talecer a luta na defesa
dos direitos. Participem!


